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חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 81(, התשס"ח-2007  *

בפקודת התעבורה 1, בסעיף 16, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:1 תיקון סעיף 16

מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לא ישתמש, בשעת הוראת נהיגה, בטלפון קבוע  ")ב( 
או נייד, אלא באמצעות דיבורית; בסעיף זה -

"דיבורית" - התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, ובלבד שאם ההתקן מצוי 
בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

"טלפון" - מכשיר המיועד לתקשורת שיש בו לחצנים לחיוג "

חוק איסור לשון הרע )תיקון מס' 8(, התשס"ח-2007 *

בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 1, בסעיף 1 -1  תיקון סעיף 1 

או  המינית  נטייתו  "מינו,  יבוא  המינית"  נטייתו  או  "מינו  במקום   ,)4( בפסקה   )1(
מוגבלותו";

אחרי ההגדרה "אדם" יבוא:  )2(

""מוגבלות" - לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית "

*  התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשס"ח )18 בדצמבר 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 
הכנסת - 141, מיום כ"ט באדר התשס"ז ) 19במרס 2007(, עמ' 129 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 240; התשס"ג, עמ' 27   1

חוק לתיקון פקודת התעבורה )מס' 81(, התשס"ח-2007  *

תיקון סעיף 16בפקודת התעבורה 1, בסעיף 16, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:1 

מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לא ישתמש, בשעת הוראת נהיגה, בטלפון קבוע  ")ב( 
או נייד, אלא באמצעות דיבורית; בסעיף זה -

"דיבורית" - התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, ובלבד שאם ההתקן מצוי 
בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

"טלפון" - מכשיר המיועד לתקשורת שיש בו לחצנים לחיוג "

אולמרט ד   אהו
ראש הממשלה

פז מו ל   שאו
שר התחבורה

פרס ן   שמעו
נשיא המדינה

ק צי אי ה   דלי
יושבת ראש הכנסת

*  התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשס"ח )18 בדצמבר 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  
הכנסת - 150, מיום י"ב בסיון התשס"ז )29 במאי 2007(, עמ' 172 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ז, עמ' 430   1

חוק איסור לשון הרע )תיקון מס' 8(, התשס"ח-2007 *

תיקון סעיף 1 בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 1, בסעיף 1 -1  

או  המינית  נטייתו  "מינו,  יבוא  המינית"  נטייתו  או  "מינו  במקום   ,)4( בפסקה   )1(
מוגבלותו";

אחרי ההגדרה "אדם" יבוא:  )2(

""מוגבלות" - לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד             
                 יושבת ראש הכנסת
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